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Gabinete da Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti 

Acórdão
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0013908-89.1996.815.2001
RELATORA : Juíza Túlia Gomes de Souza Neves, Convocada
APELANTE 01 : Saga Distribuidora de Bebidas Ltda
ADVOGADO : Venâncio Vieira de Medeiros Neto e outro
APELANTE 02 : Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV
ADVOGADA : Milena Neves Augusto
APELADOS : Os mesmos

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO
DE CONTRATO CUMULADA COM PERDAS E DANOS E
PEDIDO  DE  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA  –
DISTRIBUIÇÃO  DE  PRODUTOS  –  PEDIDO  EXORDIAL
JULGADO PROCEDENTE – RECONVENÇÃO JULGADA
PARCIALMENTE  PROCEDENTE  –  IRRESIGNAÇÕES  –
APELO INTERPOSTO PELA AMBEV – PRELIMINAR DE
SENTENÇA  EXTRA-PETITA  –   INTERPRETAÇÃO
LÓGICO-SISTEMÁTICA DOS PEDIDOS – ANÁLISE DAS
RAZÕES  EXPOSTAS  NA  CAUSA  DE  PEDIR  E  NO
PEDIDO - DECISÃO DOS EXATOS TERMOS DO PEDIDO
INICIAL – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OBSERVADO –
REJEIÇÃO.

Se verifica neste caso a utilização da interpretação lógico-
sistemática dos pedidos, em que o magistrado não deve se
ater estritamente ao capítulo referente aos pedidos expostos
na  peça  de  ingresso,  mas  analisar,  dentre  as  razões
demonstradas  no  cotejo  fático  e  da  causa  de  pedir,  a
pretensão da parte em obter uma resposta jurisdicional que
ponha fim à lide.

MÉRITO – CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS
FIRMADO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 –
NATUREZA JURÍDICA DE CONTRATO HÍBRIDO, ATÍPICO
E VERBAL –  INTERPRETAÇÃO DE ACORDO COM  OS
CRITÉRIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA NA SISTEMÁTICA DA
NOVA ORDEM  CONSTITUCIONAL  E  CIVIL –  PERÍCIA
TÉCNICA – ALTERAÇÃO UNILATERAL DAS CONDIÇÕES
PREVIAMENTE PACTUADAS –  DESCUMPRIMENTO DA
MARGEM  MÍNIMA  DE  CONTRIBUIÇÃO  DE  17%  -
REDUÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO – AUMENTO
DO  PRAZO  PARA  REPASSE  DOS  VALORES  À
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DISTRIBUIDORA – PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO
CONTRADITÓRIO  –  EXCEÇÃO  DE  CONTRATO  NÃO
CUMPRIDO – QUEBRA DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA –
RESOLUÇÃO  CONTRATUAL  POR  CULPA  DO
FABRICANTE  –  TAXA DE  “ASSISTÊNCIA  TÉCNICA”  -
TRANSFERÊNCIA  DE  CUSTOS  DA  PUBLICIDADE  E
PROPAGANDA AO DISTRIBUIDOR – INEXISTÊNCIA DE
PACTUAÇÃO OU OUTRO ELEMENTO QUE COMPROVE
A  ANUÊNCIA  DO  ADERENTE  –  INEXIGIBILIDADE  –
DEVER DE RESTITUIÇÃO – INDENIZAÇÃO DAS PERDAS
E DANOS –  INTELIGÊNCIA DO ART.  472  DO CÓDIGO
CIVIL DE 2002 – VALORES APLICADOS NA ADAPTAÇÃO
DAS  INSTALAÇÕES  FÍSICAS  E  RESTITUIÇÃO  DAS
RESCISÕES  NO  CONTRATO  DE  TRABALHO  DOS
EMPREGADOS.

A ausência  de  instrumento  escrito  autoriza  o  julgador  a
interpretar  a  relação  contratual  sob  o  ponto  de  vista
constitucional do direito civil, com destaque para a proteção
à função  social  do  contrato,  enaltecendo  princípios  a  ela
inerente, como a probidade, boa-fé objetiva,  solidariedade
social e equivalência das prestações contratuais.

A matéria exposta nos autos revela a quebra do princípio da
confiança,  consubstanciado  na  figura  do  venire  contra
factum  proprium,  em  que  se  afasta  o  comportamento
contraditório com relação à situação legitimamente criada,
impedindo a parte iniciar a relação jurídica de uma forma e
alterá-la unilateralmente em descompasso com a pactuação
primitiva.

INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  –  PESSOA
JURÍDICA  COMO  VÍTIMA  –  POSSIBILIDADE  –
CREDIBILIDADE ABALADA PERANTE SEUS CLIENTES -
QUANTUM  FIXADO  DISSONÂNCIA COM  OS  DITAMES
DA  RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE  –
REDUÇÃO –   HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  –
ARBITRAMENTO  EM  VALOR  FIXO  –  PEDIDO  DE
MAJORAÇÃO E FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O
ART. 20, § 3º DO CPC – FIXAÇÃO EM 20% (VINTE POR
CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO DA AÇÃO
PRINCIPAL  E COMPENSAÇÃO COM OS HONORÁRIOS
FIXADOS  NA  RECONVENÇÃO  -  RECONVENÇÃO  –
PLEITO  JULGADO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE  –
IRRESIGNAÇÃO DA PROMOVIDA – VALORES DEVIDOS
A  TÍTULO  DE  TAXA  DE  ASSISTÊNCIA  TÉCNICA  –
INEXIGIBILIDADE  DECLARADA –  IMPOSSIBILIDADE  –
VASILHAMES  E  PRODUTOS  ENTREGUES  POR
COMODATO  –  ENCAMINHAMENTO  PARA  OUTRA
DISTRIBUIDORA E REVENDEDORES DOS PRODUTOS –
PERÍCIA  CONCLUSIVA  - PROVIMENTO  PARCIAL  DO
APELO DA PROMOVIDA  - PROVIMENTO PARCIAL DO
APELO DA PROMOVENTE.

Juíza Túlia Gomes de Souza Neves
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O dano  moral  em relação  às  pessoas  jurídicas  deve  ser
demonstrado pela diminuição de seu conceito no meio em
que  desempenha  sua  atividade  fim;  sua  credibilidade
perante  fornecedores  e/ou  consumidores  e  contratantes,
funcionários  ou,  ainda,  da  presença  de  máculas  que
passem a integrar a sua imagem. Deve, de fato, a ofensa
atingir à sua honra objetiva.

O quantum indenizatório de dano moral, portanto, deve ser
fixado em termos razoáveis,  para  não ensejar  a  ideia  de
enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento
injusto  do  agente,  devendo  dar-se  com  moderação,
proporcional ao grau de culpa, extensão e repercussão dos
danos, às circunstâncias em que se encontra o ofendido, a
capacidade econômica do ofensor e ao conceito social das
partes.

Na análise da apelação da ação principal,  foi declarada a
ilegitimidade  na  cobrança  dos  valores  a  título  de
“Assistência  Técnica”,  não  havendo  substrato  ao  pedido
reconvinte nas mesmas razões fundamentadas acima.

No tocante aos vasilhames e bens fornecidos em comodato,
mais uma vez, inexistem elementos aptos ao atendimento
da irresignação, tendo em vista que a perícia constatou o
encaminhamento  dos  vasilhames  e  demais  materiais  de
propriedade para outra distribuidora da fabricante, conforme
resposta ao item “13” das perguntas do promovente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA
PETITA E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO PRIMEIRO E AO
SEGUNDO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Saga Distribuidora
de Bebidas Ltda e Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV visando
reformar a sentença do MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Capital que,
nos autos da Ação Ordinária de Rescisão de Contrato cumulada com Perdas e
Danos e Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada pelo primeiro apelante e da
Reconvenção oposta pelo segundo apelante, julgou procedente o pleito autoral
e parcialmente procedente o pedido reconvinte.

A decisão do magistrado restou assim consignada:

“[...] Julgo Procedente os pedidos autorais para declarar a
rescisão  contratual  do  acerto  firmado  entre  a  empresa
SAGA  DISTRIBUIDORA  LTDA  e  a  COMPANHIA  DE

Juíza Túlia Gomes de Souza Neves
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CERVEJARIA  BRAHMA,  sucedida  COMPANHIA  DE
BEBIDAS DAS AMÉRICAS – AMBEV, por culpa exclusiva
desta,  justificando,  por  consequência,  o  acolhimento  do
pedido de ressarcimento dos gastos tidos para a adequação
da  empresa  para  a  distribuição  do  material  previsto  na
exordial,  sendo  incluídas  as  despesas  como  multas
decorrentes  do  encerramento  imediato  dos  contratos  de
trabalho dos funcionários.

Ainda em acolhimento do pleito  autoral,  reconheço como
devida a obrigação da demandada em garantir o lucro do
revendedor,  conforme previsto na Cartilha de Margem de
Contribuição, no percentual de 17%, devendo ser pago à
parte  autora  a  diferença  entre  o  índice  ora  fixado  e  o
efetivamente recebido pela parte autora na ocasião, afora
despesas referentes a frete e carreto, acrescida de juros de
mora  de  1%  ao  mês  a  partir  da  citação  e  corrigido
monetariamente pelo INPC a contar da época do fato, tudo
a ser calculado em liquidação de sentença.

Declaro ainda  à ilegalidade da cobrança no percentual de
2%,  devendo  ser  restituído  a  autora  os  valores  que
eventualmente tenham sido pagos, devendo, também, ser
calculado em liquidação de sentença.

[…]

Com  relação  ao  pleito  posto  em  reconvenção,  JULGO
PARCIALMENTE  PROCEDENTE  o  pleito  formulado  pela
COMPANHIA DE  BEBIDAS  DAS  AMÉRICAS  –  AMBEV,
devendo ser apurada a soma dos valores das notas fiscais
de número […], bem como do contrato de mútuo, acrescida
de  juros  de  mora de  1% ao  mês a  partir  da  citação  da
reconvenção  e  corrigido  monetariamente  pelo  INPC  a
contar da época do fato, DESCONTADAS dos valores que a
promovente, reconvinda receberá, tudo a ser apurado em
liquidação.

Ficam  rejeitados  os  pedidos  quanto  ao  pagamento  dos
objetos  concedidos  em  comodato  no  valor  de  R$
402.721,39,  pelas  razões  acima expostas,  bem como os
vasilhames danificados, no valor de R$ 2.361,65 e as notas
das propagandas, no valor de R$ 9.056, 75.  […]”

Acolhendo  parcialmente  os  Embargos  de  Declaração  opostos
pelo promovente, o magistrado condenou o promovido ao pagamento de R$
350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) a título de danos morais, corrigidos
monetariamente  pelo  INPC,  acrescido  de juros  de mora  de 1% ao  mês,  a
contar da citação.

Condenou, ainda, o promovido ao pagamento de custas e ambos
os litigantes nos honorários advocatícios,  estes arbitrados em R$ 30.000,00
(trinta mil reais) a serem compensados reciprocamente.

Juíza Túlia Gomes de Souza Neves
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Nas razões do recurso (fl. 2296/2306), alega a Saga Distribuidora
de Bebidas Ltda, em apertada síntese, que a decisão proferida pelo  juízo de
primeiro grau merece ser reformada no tocante ao valor arbitrado a título de
danos  morais,  pugnando  pela  majoração  ao  patamar  de  R$  25.776.263.92
(vinte e cinco milhões, setecentos e setenta e seis mil duzentos e sessenta e
três  reais  e  noventa  e  dois  centavos),  o  que  equivale  a  duas  vezes  o
faturamento  da  apelada  com a  comercialização  dos  produtos  Brahma  pela
apelante.

Afirma, ainda, sob a alegação de que a decisão dos embargos
declaratórios tem natureza estritamente condenatória, que a condenação dos
honorários advocatícios afrontou o § 3º do art. 20 do CPC, pugnando pela sua
fixação  à  razão  de  20%  (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  atualizado  da
condenação.

Por sua vez, a Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV (fl.
2307/2326),  assevera,  inicialmente,  que a  sentença julgou além dos limites
propostos na inicial, pugnando por sua anulação. Afirma que a perícia contábil
demonstrou que a promovente já apresentava prejuízos antes mesmo dos atos
imputados à AMBEV, bem como adimplia os pagamentos em evidente atraso,
afastando a sua responsabilização pela rescisão no curto espaço de tempo que
perdurou a relação contratual entre as partes.

Revela  que  os  valores  cobrados  a  título  de  margem  de
contribuição apenas indica a responsabilidade da revenda em alcançar certa
rentabilidade,  sem  determinar  parcela  de  lucro  previamente  acertada,
ressaltando  que  a  cartilha  utilizada era  do ano de 1992,  inadmissível  para
contratação do ano de 1995, época de estabilidade econômica.

Afirma que a declaração de ilegalidade da cláusula de assistência
técnica contraria o pactuado entre as partes, posto que destinada à cobrança
de  parcela  participativa  nos  custos  de  publicidade  e  propaganda,  a  qual
beneficiaria  não  só  a  promovida,  mas  toda  a  cadeia  produtiva,  inexistindo
ilegalidade na cobrança.

Por  fim,  aduz  que  a  empresa  promovente  concorreu  de
sobremaneira  ao  término  da  relação  contratual,  não  devendo  ser  mantida
sentença que onera exclusivamente a AMBEV pela rescisão, pugnando, ainda
pela  extirpação da condenação em danos morais,  tendo em vista  que não
restou  configurada  ofensa  à  honra  objetiva  da  pessoa  jurídica,  ou
subsidiariamente,  pela  minoração  da  quantia  arbitrada,  sob  pena  de
enriquecimento indevido.

No tocante à Reconvenção, às fls. 2333/2339, a Companhia de
Bebidas das Américas – AMBEV, repisa os argumentos  dirigidos à legalidade
da  estipulação  do  pagamento  referente  à  Assistência  Técnica,  destacando,
ainda, que a SAGA é devedora no montante de R$ 402.720,79 (quatrocentos e
dois mil setecentos e vinte reais e setenta e nove centavos), decorrente dos

Juíza Túlia Gomes de Souza Neves
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ativos  fornecidos  pela  AMBEV  e  encaminhados  a  terceiros  sem  sua
autorização, bem como dos vasilhames danificados, no importe de R$ 2.361,65
(dois  mil  trezentos  e  sessenta  e  um  reais  e  sessenta  e  cinco  centavos),
fornecidos a título de comodato.

Às fls.  2345/2350,  contrarrazões apresentadas pela Companhia
de  Bebidas  das  Américas  –  AMBEV,  refutando  as  alegações  da  primeira
apelante.

Às  fls.  2352/2360,  contrarrazões  apresentadas  pela  SAGA,
refutando as alegações da segunda apelante.

A  Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  2370/2373,  opinou  pelo
prosseguimento da irresignação recursal, sem manifestação quanto ao mérito
da demanda.

VOTO

Inicialmente,  ressalto que ao presente caso serão aplicadas as
disposições processuais inerentes ao diploma estabelecido na Lei nº 5.869/73,
tendo em vista que os atos jurídicos processuais (sentença e recursos) tiveram
seus efeitos consumados ainda sob a égide do regramento anterior,  mesmo
que  esta  decisão  seja  proferida  na  vigência  da  Lei  nº  13.105/20151,
privilegiando as disposições de direito intertemporal estabelecidas em seu art.
14 e 1.046, bem como os axiomas constantes no art. 1º da nova lei processual,
art. 6º da LINDB e art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. 

Ademais, insta esclarecer que as razões invocadas em ambos os
recursos serão apreciadas conjuntamente, permitindo ao julgador abordar toda
a matéria exposta com a dinâmica que o caso requer.

1. Preliminarmente

A Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV, alegou em seu
recurso  que  a  decisão  do  magistrado  de  piso  teria  ultrapassado  os  limites
expostos no pedido inicial, incorrendo em típico caso de sentença extra petita,
requerendo a anulação da decisão.

Nesse sentido, destacou partes do dispositivo do decisum no que
concerne à obrigação de garantir o índice estipulado na Cartilha de Margem de
Contribuição, estabelecendo a diferença entre o valor efetivamente pago e o
estipulado, além da declaração de ilegalidade da cobrança do percentual de
2% (dois por cento) a título de “assistência técnica”.

1  O prazo de vacatio legis (art. 1.045 do CPC/2015) foi de um ano, sendo a lei publicada em 17/03/2015.  O termo
final do prazo contado em ano é dia 17/03/2016. Inclui-se o último dia do prazo na contagem por força do art. 8º, §
1º, da Lei Complementar nº. 95/98, que regula a elaboração, redação, alteração e consolidação das lei brasileiras.
Logo, a entraga em vigor se dá no dia subsequente ao fim do prazo de vacância, qual seja o dia 18/03/2016. Nesse
sentido o Enunciado Administrativo nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão administrativa do dia 2 de março
de 2016.

Juíza Túlia Gomes de Souza Neves
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Tais alegações não prosperam. Compulsando o petitório  inicial,
verifica-se  que  o  pedido  de  indenização  pelas  perdas  e  danos  refere-se
especificamente ao descumprimento das estipulações contratuais abordadas
na causa de pedir exposta, notadamente a margem de lucro prevista na cartilha
e a imputação do pagamento de 2% (dois por cento) a título de “assistência
técnica”, tendo o magistrado acolhido a pretensão inicial.

Nesses  termos,  vale  trazer  parte  das  razões  expostas  pela
promovente na inicial:

“Como acima demonstrado e é de fácil verificação há uma
diferente  entre  o  preço  real  e  o  preço  de  mercado  dos
produtos vendidos pela ora suplicada.
Indiscutivelmente,  a  promovida  teria  que  devolver  à
promovente, a título de ressarcimento, o percentual de 17,5
(dezessete vírgula cinco por cento) sobre o preço do produto
vendido pela peticionária, como está estabelecido na cartilha
de margem de contribuição – DOC. 02. cit.
(...)
Se já não bastasse, a promovida arbitrariamente, deduz da
margem de contribuição (lucro) o percentual de 2% (dois por
cento)  para  um serviço  rotulado  de  “Assistência  Técnica”
(DOC 5. dedução da margem de lucro destinada a rubrica
“Assistência Técnica).” (fls. 04/05).

Essa linha de  raciocínio  decorre  da utilização  da  interpretação
lógico-sistemática  dos  pedidos,  em  que  o  magistrado  não  deve  se  ater
estritamente ao capítulo referente aos pedidos expostos na peça de ingresso,
mas analisar, dentre as razões demonstradas no cotejo fático e da causa de
pedir, a pretensão da parte em obter uma resposta jurisdicional que ponha fim
à lide.

A  prática  do  julgador  seguiu  o  consagrado  o  Princípio  da
Congruência, que determina ao Juiz a adstrição ao pedido do autor e decidir a
lide nos limites em que foi proposta. Eis a dicção dos artigos 128 e 460 do
CPC/73:

Art.  128.  O  juiz  decidirá  a  lide  nos  limites  em  que  foi
proposta,  sendo-lhe  defeso  conhecer  de  questões,  não
suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.

Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor,
de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu
em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi
demandado.

A título ilustrativo, colaciono recentes posicionamentos do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:

Juíza Túlia Gomes de Souza Neves
7



APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013908-89.1996.815.2001

RECURSO ESPECIAL.  CONTRATO.  COMPRA E VENDA
DE  LINHA  DE  MONTAGEM  INDUSTRIAL.  SÓCIOS.
LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. JULGAMENTO EXTRA
PETITA.  NÃO  OCORRÊNCIA.  DANO  MORAL.
INDENIZAÇÃO.  VALOR  FIXADO.  RAZOABILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE  DE  REVISÃO  NA  VIA  ESPECIAL.
SÚMULA Nº 7/STJ. [...] 5. Não há falar em julgamento extra
petita  quando  o  órgão  julgador  não  afronta  os  limites
objetivos  da  pretensão  inicial,  tampouco  concede
providência jurisdicional diversa da requerida, respeitando o
princípio da congruência. Ademais, os pedidos formulados
devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-
sistemática,  não  podendo  o  magistrado  se  esquivar  da
análise  ampla  e  detida  da  relação  jurídica  posta,  mesmo
porque  a  obrigatória  adstrição  do  julgador  ao  pedido
expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em
observância aos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-
me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é
quem conhece o direito). […]2

RECURSO  FUNDADO  NO  NOVO  CPC/2015.
TRIBUTÁRIO.  PROCESSUAL  CIVIL.VIOLAÇÃO  AO  ART.
535  DO  CPC/73.  NÃO  OCORRÊNCIA.  ALEGAÇÃO  DE
JULGAMENTO  FORA  DO  PEDIDO.  INTERPRETAÇÃO
LÓGICO-SISTEMÁTICA  DO  PEDIDO.  POSSIBILIDADE.
CONTRIBUIÇÃO  INCIDENTE  SOBRE  A
COMERCIALIZAÇÃO  DE  PRODUTOS  RURAIS.
DECLARAÇÃO  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.
TRIBUTAÇÃO  COM  BASE  NA  FOLHA  DE
SALÁRIOS.VALIDADE.   RECURSO  ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO  DISSOCIADA DOS  ALICERCES  DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF.
[...]
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que "não ocorre
julgamento ultra  petita  se o  Tribunal  local  decide questão
que é reflexo do pedido na exordial.  O pleito inicial deve
ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida
na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento
dapretensão extraído da interpretação lógico-sistemática  da
peça inicial não implica julgamento extra petita"  (AgRg  no
AREsp  322.510/BA,  Rel.  Ministro  Herman  Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 11/6/2013, DJe 25/6/2013).
[...]3

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE.  NÃO
OCORRÊNCIA.
JULGAMENTO  EXTRA  PETITA.  AUSÊNCIA.

2 (STJ; REsp 1.605.466;  Proc. 2015/0056529-8; SP;  Terceira Turma; Rel.  Min. Ricardo Villas Boas Cueva;  DJE
28/10/2016)

3 (AgInt no REsp 1334477/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe
04/10/2016)
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CERCEAMENTO DE DEFESA.INEXISTÊNCIA.  REEXAME
DE  FATOS  E  PROVAS.   SÚMULA  7  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.   DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO  DEMONSTRADO  NOS  MOLDES  LEGAIS  E
REGIMENTAIS.
[...]
2.   O pleito  inicial  deve ser  interpretado  em consonância
com a pretensão deduzida como um todo. Desse modo, o
acolhimento  do  pedido  extraído  da  interpretação  lógico-
sistemática da petição inicial não implica julgamento fora do
pedido.
[...]4

Assim,  restando  demonstrado  que  não  houve,  in  casu,
divergência entre a matéria declinada na petição inicial e aquela apreciada na
sentença vergastada, descaracterizado está o julgamento extra petita.

Dessa forma, rejeito a preliminar aventada.

2. Mérito

2.1 Da Natureza Jurídica do Contrato Verbal de Distribuição e
sua Interpretação

A ação proposta pelo promovente discute aspectos relacionados a
um contrato de distribuição de bebidas  firmado com a  promovida,  indicando
que esta teria deixado de repassar integralmente ao distribuidor a margem de
lucro previamente acordada no patamar de 17% (dezessete por cento), além
de realizar a cobrança de 2% (dois por cento) a título de “Assistência Técnica”,
tudo em desconformidade com a pactuação originária.

Na  inicial,  asseverou que  a  promovida  alterou  a  forma  de
pagamento dos pedidos efetuados, deixando de conceder o prazo de 7 (sete)
dias anteriormente  estipulado  e passando a exigir o adimplemento  no ato do
requerimento,  onerando  de  sobremaneira  suas  operações,  a  ponto  de
ocasionar a ruptura na continuidade dos serviços.

Revelou  que  tais  atos  demonstraram o  desinteresse  no
seguimento da avença firmada  nos moldes  primitivos, postulando a rescisão
contratual  por  culpa  do  demandado  com a  consequente  indenização  pelas
perdas e danos, bem como o ressarcimento  dos valores para a aquisição de
veículos, máquinas e adaptação do imóvel para as atividades de distribuição,
além da quantia despendida com a demissão dos empregados.

Por  seu  turno,  a  demandada  afirma que  a  rescisão  contratual
decorreu da inadimplência do promovente,  salientando que a suspensão dos
serviços  ocorreu  por  consequência  do  débito no  valor  de  R$  849.035,50
(oitocentos e quarenta e nove mil e trinta e cinco reais e cinquenta centavos), o
4 (AgInt no Ag 1378294/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe

22/09/2016)
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qual, por sua vez, é objeto do pedido reconvinte.

Alega ainda, que acordou com o promovente a dedução de 2%
(dois  por  cento)  pelas  despesas  efetuadas  com  promoção,  publicidade  e
propaganda dos produtos,  ressaltando o benefício da distribuidora nas ações
de marketing. Assevera que jamais houve a estipulação do prazo de 7 (sete
dias) para adimplemento dos pedidos, utilizando a regra do pagamento à vista,
conforme  sua  atuação  no  mercado,  alegando  que  a  concessão  de  prazo
revelou mero ato de liberalidade da ré.

Aduz, por fim, que a margem de lucro estabelecida na cartilha,
apesar de comumente utilizada em suas atividades, não deve ser empregada
nos  casos  em  que  o  revendedor  efetua  suas  vendas  com  desconto  da
mercadoria, por sua própria conta e risco, destacando o desequilíbrio contratual
caso fosse compelido a garantir a margem de lucro em tais situações.

Em  sede  de  reconvenção,  postulou  o  pagamento  de  R$
849.035,50 (oitocentos e quarenta e nove mil e trinta e cinco reais e cinquenta
centavos)  referentes  a  dívidas  diversas,  a  saber:  produtos;  valores
disponibilizados por  contrato  de  mútuo;  reembolso  de  despesas  com
propaganda; vasilhames danificados/ outros objetos cedido em comodato.

Esse é o delineamento fático da matéria.

Inicialmente, com base nos elementos dos autos, denota-se que o
contrato verbal perdurou  entre meados de dezembro de 1995 a setembro de
1996,  cujo  objeto  era a  distribuição  de  bebidas  da  promovida  na  região
metropolitana de João Pessoa.

Nesse contexto, é importante destacar que a figura do contrato de
distribuição  não  apresentava  tipificação  própria  na  ordem  civilista  anterior,
verificando-se,  na  verdade,  a  existência  de  contratos  híbridos  de  natureza
mercantil firmados entre fabricantes e distribuidores.

Partindo  dessa  premissa,  observa-se  que  o  contrato  de
distribuição caracteriza-se  como uma espécie de compra e venda mercantil
para promover e fomentar os negócios do fabricante, apresentando atributos
específicos,  como  a  natureza  não  eventual  da  relação,  a  necessidade  de
revenda dos produtos em determinada área geográfica e, essencialmente, a
transferência de propriedade do produto entre o fabricante e o distribuidor.

É bem verdade que o Código Civil de 2002 em seus artigos 710 e
seguintes  inovou  o  ordenamento  jurídico  ao  tipificar  parte  das  relações  de
colaboração mercantil,  como os contratos de agência e distribuição,  porém,
quanto  a  este,  a  melhor  doutrina  afirma  que  não  existe  a  presença  da
transferência  da  propriedade do produto,  atuando o  distribuidor  como  mero
aproximador entre o consumidor e o proponente.

Juíza Túlia Gomes de Souza Neves
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Na  relação  travada  dos  autos,  a  figura  do  distribuidor  se
assemelha a um intermediador entre o fabricante e o consumidor, inexistindo
tipificação própria a regular o arcabouço negocial, protraindo-se, dessa forma,
a livre estipulação das cláusulas entre os contratantes.

A título exemplificativo, colaciono os ensinamentos da doutrina:

A distribuição-intermediação  é  o  contrato  de  colaboração
empresarial  pelo  qual  um  dos  empresários  contratantes
(distribuidor) tem a obrigação de comercializar os produtos
do  outro  (distribuído).  É  contrato  atípico,  regido  pelas
cláusulas  livremente  pactuadas  pelas  partes  (  Curso  de
Direito Comercial: Direito de Empresa , Vol. 3, São Paulo:
Saraiva, 2007, p. 101).

Com  efeito,  deve  ser  esclarecido  que  as relações contratuais
firmadas  sob  a  égide  do  Código  Civil  de  1916  apresentam  características
ínsitas a  doutrina  do  Estado  liberal,  em que,  via  de  regra,  se  destacam a
autonomia de vontade ou pacta sunt servanda nos negócios jurídicos firmados,
sem a possibilidade da intervenção estatal na sua interpretação.

Por outro lado, com a assunção da nova ordem jurídica no país
em 1988, as diretrizes constitucionais romperam com a autonomia da visão
liberal e enalteceram o postulado da dignidade da pessoa, em sintonia com a
sociabilidade  das  relações  privadas,  admitindo,  desta  forma,  a  interferência
estatal em algumas hipóteses para fazer incidir a justiça social que é prevista
em seu texto (art. 170).

É nesse contexto que a relação jurídica travada nos autos deve
ser interpretada,  com preponderância da função social  dos contratos,  numa
visão constitucional do direito civil, em que o núcleo essencial do contrato deve
seguir a orientação compatível com a socialização do direito contemporâneo,
ainda que firmado sob o arrimo do Código anterior.

Nesse  prisma,  conforme  abordado  alhures,  a  ausência  de
instrumento escrito autoriza o julgador a interpretar a relação contratual sob o
ponto de vista constitucional do direito civil, com destaque para a proteção à
função  social  do  contrato,  enaltecendo  princípios  a  ela  inerente,  como  a
probidade, boa-fé objetiva, solidariedade social e equivalência das prestações
contratuais.

O art.  5º  da Lei  de Introdução às Normas do Direito  Brasileiro
prevê esse entendimento:

Art. 5o Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a
que ela se dirige e às exigências do bem comum.

Assim, esclarece-se que as disposições do CC de 2002  devem
ser utilizadas no sentido interpretativo da relação contratual, em sintonia com a
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visão  constitucional  da  matéria  e  não  de  maneira  incisiva  sobre  as  mais
variadas tipificações contratuais  que podem sem encontradas no seu corpo
legal.

Compulsando  o  caderno processual,  há  de  ser  destacado que
não há como conceber a imputação de culpa ao promovente pela ausência de
instrumento contratual formalizado entre as partes. 

Indaga-se,  nesse contexto,  a  razoabilidade  de  se manter  uma
contratação  verbal  para  a  distribuição  de  produtos  em  toda  região
metropolitana da capital de um Estado, inclusive levando-se em consideração o
arcabouço estrutural que cerca a empresa promovida.

Assim, constatada essa condição verbal e não havendo óbice a
questões  de  ordem  pública,  explicitada  na  função  social  dos  contratos,  a
autonomia de vontade retratada nas ações realizadas pelos contratantes no
cotejo da relação jurídica firmada, deve ser interpretada de acordo com a boa-
fé objetiva, nos termos dos artigos 113 e 422 do Código Civil de 2002, in verbis:

Art.  113.  Os  negócios  jurídicos  devem  ser  interpretados
conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na
conclusão  do  contrato,  como  em  sua  execução,  os
princípios de probidade e boa-fé.

Acrescente-se ao tema, os enunciados 26, 27 e 170 das Jornadas
de Direito Civil:

26 – Art. 422: A cláusula geral contida no art. 422 do novo
Código Civil impõe ao juiz interpretar e, quando necessário,
suprir  e  corrigir  o  contrato  segundo  a  boa-fé  objetiva,
entendida  como  a  exigência  de  comportamento  leal  dos
contratantes.

27 – Art. 422: Na interpretação da cláusula geral da boa-fé ,
deve-se  levar  em  conta  o  sistema  do  Código  Civil  e  as
conexões  sistemáticas  com outros  estatutos  normativos  e
fatores metajurídicos.

170 – Art. 422: A boa-fé objetiva deve ser observada pelas
partes  na  fase  de  negociações  preliminares  e  após  a
execução  do  contrato,  quando  tal  exigência  decorrer  da
natureza do contrato.

Com efeito, a controvérsia enfrentada no litígio foi abordada pela
perícia  técnica,  a  qual  conseguiu  aclarar  o  arcabouço  fático decorrente  da
relação contratual, destacando-se os aspectos concernentes à margem mínima
de lucro, a taxa de assistência técnica, a questão temporal sobre o pagamento
e  o  repasse  dos  valores,  além  dos  vasilhames  e  produtos  recebidos  em
comodato.
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2.2 Da Cartilha da Margem Mínima de Contribuição

No que tange à margem mínima de contribuição sobre as vendas,
afirmou o promovido, inicialmente, que não se trata de acessório do contrato
verbal. Revela, ainda, que não há como conceber a estipulação da margem de
contribuição em 17% (dezessete por cento), ressaltando que diverge do lucro
pela  dedução  dos  custos  indiretos,  despesas  operacionais,  encargos
financeiros líquidos e tributos diretos.

Nesse ponto, não há razão o promovido. Conforme se depreende
dos autos, a cartilha especifica a margem em percentuais mínimos e máximos,
retirando da base do cálculo os custos de compra e as despesas e tributos
diretos e indiretos.

Ademais,  na perícia  técnica realizada,  o perito  ressaltou que a
margem  de  contribuição  foi  efetivamente  utilizada,  em  percentual  de  17%
desde o início da relação contratual, destacando na resposta ao item “9” das
questões  do  promovente,  que  a  promovida  teria  passado  a  desrespeitar  a
margem a partir do mês de março de 1996, alterando o comportamento até
então utilizado no trato negocial.

Logo, verifica-se que a cartilha foi efetivamente utilizada no início
da relação, ou seja, a partir  do mês de dezembro de 1995 e, com base na
perícia realizada, começou a ser desrespeitada em meados do mês de março
de 1996, devendo ser tomados como base para a aferição das diferenças os
meses de março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro do ano de 1996,
apuráveis em sede de liquidação de sentença.

2.3 Da Taxa de Assistência Técnica

No que concerne à dedução de 2% (dois por cento) a título de
“assistência técnica”, aduziu a apelante que não existiu devida fundamentação
no julgado para afastar sua cobrança, indicando a legitimidade na transferência
dos custos ao distribuidor, mencionando, por fim, jurisprudência que teria se
manifestado pela sua legalidade.

No caso dos autos,  a referida taxa teria a função de subsidiar
ações de marketing com o objetivo de divulgar os produtos comercializados
entre as partes para o consumidor final.

Reputo,  por  outro  lado,  que  a  divulgação  da  marca  objeto  do
contrato  beneficia  diretamente  ao  fornecedor  e  apenas  indiretamente  ao
distribuidor,  o  qual  tem  sua  zona  de  atividade  restrita  a  área  geográfica
estipulada  contratualmente,  bem  como  pelo  prazo  contido  na  vigência
contratual.

Assim,  constatando-se que  as ações de propaganda beneficiam
diretamente a marca da fabricante por um período indeterminado e, levando-se
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em conta  sua força comercial de  venda no país,  não se  revela razoável  a
transferência de tais custos aos distribuidores, a não ser que haja sua expressa
anuência  ou  outras  circunstâncias  no  trato  sucessivo  da  relação  que
demonstram a pacificação da cobrança entre as partes.

In casu,  em se tratando de estipulação de cláusula onerosa ao
aderente, aliada ao fato de que não existem outros elementos que comprovem
a  manifestação  do  promovente  em  firmar  tal  dedução,  compactuo  do
entendimento exarado na sentença de declará-la inexigível.

Ressalte-se,  ainda  quanto  este  tópico,  que  a  fabricante
permaneceu com a relação contratual verbal durante todo o período abordado
nos  autos,  ainda  que  tivesse  a  possibilidade  de  formalizar  o  pacto,  não
podendo se valer, a seu turno, de prática reiterada no mercado que acarrete
prejuízo ao distribuidor.

2.4 Da Culpa pela Ruptura do Pacto Contratual

No  que  pertine  à  ruptura  do  pacto  contratual,  verifica-se  que
existem diversos elementos que caracterizam a quebra da expectativa legítima
da distribuidora no dever de colaboração com vistas à manutenção da relação.

Ainda nesse sentido, revelou o promovido que não haveria outra
expectativa de sua parte a não ser a suspensão dos fornecimentos, tendo em
vista a soma de recursos que o promovente estaria em débito, advindas de
faturas  de  produtos  distribuídos,  valores  a  título  de  “assistência  técnica”,
contrato de mútuo e comodato entre as partes.

Conforme mencionado  acima,  além do  ressarcimento  realizado
em desconformidade com a cartilha da margem de contribuição e a estipulação
unilateral da dedução de 2% (dois por cento) a título de “assistência técnica”,  a
perícia também demostrou a alteração na forma de pagamento utilizada, que
passou de 7 (sete)  dias para a modalidade à vista,  bem como o prazo de
repasse dos valores à distribuição, de 48h para até 60 (sessenta) dias.

Com efeito, todas essas manifestações do promovido revelam a
quebra do princípio da confiança, consubstanciado na figura do venire  contra
factum proprium, em que deve ser afastado o comportamento contraditório com
relação à situação legitimamente criada, impedindo a parte iniciar a relação
jurídica  de  uma  forma  e  alterá-la  unilateralmente  em  descompasso  com  a
pactuação primitiva.

Elucidativa a lição do doutrinador Cristiano Vieira Sobral Pinto5: 

Apresenta-se  nas situações em que uma pessoa ou

5 PINTO, Cristiano Vieira Sobral, Direito Civil Sistematizado. 6ª Ed. Rio de Janeiro; Forense;
São Paulo: Método, 2015, pág. 317
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empresa,  durante determinado período de tempo, em
geral longo, não necessariamente medido em dias ou
anos,  comporta-se  de  certa  maneira,  gerando
expectativa  justificada  para  outras  pessoas  que
dependem desse comportamento, o qual permanecerá
acontecendo por  prazo razoável,  na mesma direção.
Em virtude desse comportamento, há pela outra parte
um  investimento,  não  necessariamente  econômico,
mas  muitas  vezes  com esse  caráter,  no  sentido  da
continuidade  do  comportamento  outrora  realizado,  e,
em seguida,  é afetado pelo comportamento contrário
injustificado.

O  caso  dos  autos  revela  justamente  a  violação  ao  dever  de
colaboração,  em que a  distribuidora  dispendeu recursos com o objetivo  de
adequar a sua atividade profissional nos moldes da contratação originária e foi
surpreendida no decorrer do tempo com a alteração do modelo firmado.

Logo, não prosperam as alegações do promovido quando ressoa
nítido o descumprimento de característica essencial do contrato, qual seja: a
contraprestação pela distribuição realizada. Trata-se, portanto de exceção de
contrato não cumprido,  na forma do art.  476 do Código Civil6,  em que não
podem os contratantes exigirem o implemento da outra parte se não tiverem
cumprido com sua obrigação inicial.

A jurisprudência pátria adota este entendimento em casos diversos:

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO.  AÇÃO
ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E
DANOS.  CONTRATO  DE  DISTRIBUIÇÃO.  GÁS
LIQUEFEITO  DE  PETRÓLEO.  ALEGADA AUSÊNCIA DE
CONTRATO  POR  FALTA  DE  ASSINATURA  DO
INSTRUMENTO. RELAÇÃO COMERCIAL CONSOLIDADA.
VEDAÇÃO  DE  COMPORTAMENTO  CONTRADITÓRIO.
VENIRE  CONTRA  FACTUM  PROPRIUM.  SUSPENSÃO
INJUSTIFICADA  DO  FORNECIMENTO.  INUTILIDADE
PRÁTICA  DO  PROVIMENTO.  RESOLUÇÃO
CONTRATUAL. PERDAS E DANOS.
-  O  princípio  de  que  a  ninguém  é  lícito  venire  factum
proprium veda que uma pessoa pratique determinado ato
gerador de uma consequência jurídica específica e depois
adote comportamento contraditório em relação ao ato que
praticou, rompendo a boa-fé objetiva por frustrar expectativa
legítima de outrem e  gerar  uma situação  de  insegurança
jurídica; -  A mera supressão de assinatura no instrumento
contratual  não significa  a  inexistência  do contrato quando
todos  os  atos  praticados  pela  parte  opoente  indiquem  o
contrário;  -  No caso em testilha,  além de incontroversa a

6 Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o
implemento do do outro.
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relação  comercial  travada  entre  as  partes,  a  própria
Apelante  expediu  documento  atestando  a  qualidade  de
concessionária da Apelada, de modo que a suspensão do
fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo sob o pretexto
de ausência de relação contratual vai de encontro ao seu
comportamento  anterior;  -  Reconhecida  da  ilegalidade  da
conduta omissiva de uma dos contratantes, é dado à parte
inocente o direito de exigir  o cumprimento ou a resolução
contratual, cumulado, em qualquer dos casos, com perdas e
danos. Inteligência do art. 475 do Código Civil; - Verificada a
inutilidade prática da determinação de restabelecimento do
contrato, pois o prazo de vigência do pacto está encerrado,
resolve-se o contrato em perdas e danos que abrangerão
todo o período compreendido entre a indevida interrupção
contratual e a data limite do contrato.7

Com efeito, opera no caso a inteligência do art. 475 do Código
Civil8, devendo haver a indenização pelas perdas e danos correspondentes aos
prejuízos  financeiros  sofridos  com  a  adaptação  das  instalações  para  a
execução  dos  serviços,  além  da  cobertura  dos  valores  atribuídos  ao
desligamento dos funcionários, apuráveis em fase de liquidação de sentença.

2.5 Da Indenização pelos Danos Morais

Nesse momento, analiso conjuntamente as razões expostas por
ambos os apelantes no que tange à indenização por danos morais, destacando
o pedido de extirpação ou minoração por parte da AMBEV e majoração por
parte da SAGA.

Pois bem.

Para  a  responsabilização  por  ato  ilícito,  imprescindível  à
coexistência dos seguintes requisitos: (i) conduta culposa ou dolosa, (ii) dano e
(iii)  nexo  de  causalidade  entre  o  comportamento  do  ofensor  e  o  abalo
perpetrado à vítima, conforme inteligência do artigo 186 c/c art. 927 do Código
Civil.

Ademais,  comete  ato  ilícito  “Aquele que,  por  ação ou omissão
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, nos termos do art. 186 do
Código Civil.

Cumpre esclarecer, que a pessoa jurídica pode ser vítima de dano
moral. Há de se destacar, contudo, que não são analisadas sob o ponto de
vista subjetivo da personalidade, como no caso das pessoas naturais, mas sim
aspectos concernentes a sua honra objetiva, como imagem, bom nome, fama,

7 TJPE – Processo: AC 164936 PE 0028573612004817001; Relator(a): Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes,
Julgamento: 29/07/2009: Orgão Julgador.

8 Art.  475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir  a resolução do contrato, se não preferir  exigir-lhe o

cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.
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reputação, ou seja, situações que abalem seu conceito social.

Nesse  contexto,  há  de  se  destacar  o  enunciado  nº  277  do
Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o estatuído no art. 52 do
Código Civil9

“STJ  Súmula  nº  227  –  08/09/1999  –  DJ  20.10.1999  –
Pessoa Jurídica – Dano Moral. A pessoa jurídica pode sofrer
dano moral”

O  dano  moral  em  relação  às  pessoas  jurídicas  deve  ser
demonstrado pela diminuição de seu conceito no meio em que desempenha
sua atividade fim; sua credibilidade perante fornecedores e/ou consumidores e
contratantes, funcionários ou, ainda, da presença de máculas que passem a
integrar a sua imagem. Deve, de fato, a ofensa atingir à sua honra objetiva.

Nessa baila, a análise da matéria passa, necessariamente, pela
natureza da relação do contrato de distribuição, em que a distribuidora adquire
e negocia com consumidores os produtos da proponente de forma contínua e
sucessiva em uma determinada área geográfica.

No  plano  mercantil,  as  empresas  e  consumidores  finais  que
adquirem os produtos diretamente da distribuidora são considerados como a
carteira de clientes desta e, constatando-se no presente caso a diminuição da
capacidade  de  atuação  em  virtude  das  imposições  desproporcionais  da
proponente/fabricante, exsurge o dano moral.

Nesse  aspecto,  não  se  está  a  dizer  que  a  simples  ruptura
contratual é apta a gerar o dano moral. Na verdade, a diminuição do conceito
social e credibilidade da distribuidora  ocorreu na medida em que os próprios
pedidos  solicitados  à  fabricante  não  eram  mais  atendidos  (doc.07)  e,
consequentemente, os seus clientes ficaram sem os produtos, fulminando as
suas  transações  comerciais  e  gerando  o  descrédito  no  seio  negocial,
culminando, por fim, no encerramento das atividades.

Sobre  matéria  similar,  decidiu  o  Egrégio  Superior  Tribunal  de
Justiça:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATOS. DISTRIBUIÇÃO.
CELEBRAÇÃO VERBAL.
POSSIBILIDADE. LIMITES. RESCISÃO IMOTIVADA. BOA-
FÉ  OBJETIVA,  FUNÇÃO  SOCIAL  DO  CONTRATO  E
RESPONSABILIDADE PÓS-CONTRATUAL. VIOLAÇÃO.
INDENIZAÇÃO.  CABIMENTO.  DANOS  MORAIS  E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
REVISÃO.  POSSIBILIDADE,  DESDE  QUE  FIXADOS  EM
VALOR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE.  SUCUMBÊNCIA.
DISTRIBUIÇÃO. CRITÉRIOS.

9 Art. 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade.

Juíza Túlia Gomes de Souza Neves
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1. De acordo com os arts. 124 do CCom e 129 do CC/16
(cuja  essência  foi  mantida  pelo  art.  107  do  CC/02),  não
havendo exigência legal quanto à forma, o contrato pode ser
verbal ou escrito.
2. Até o advento do CC/02, o contrato de distribuição era
atípico, ou seja, sem regulamentação específica em lei, de
sorte  que  sua  formalização  seguia  a  regra  geral,
caracterizando-se,  em  princípio,  como  um  negócio  não
solene, podendo a sua existência ser provada por qualquer
meio previsto em lei.
3. A complexidade da relação de distribuição torna, via de
regra, impraticável a sua contratação verbal. Todavia, sendo
possível,  a  partir  das  provas carreadas aos autos,  extrair
todos  os  elementos  necessários  à  análise  da  relação
comercial estabelecida entre as partes, nada impede que se
reconheça a existência do contrato verbal de distribuição.
4.  A rescisão  imotivada  do  contrato,  em especial  quando
efetivada por meio de conduta desleal e abusiva - violadora
dos  princípios  da  boa-fé  objetiva,  da  função  social  do
contrato e  da responsabilidade pós-contratual  -  confere  à
parte  prejudicada  o  direito  à  indenização  por  danos
materiais e morais.
5.  Os  valores  fixados  a  título  de  danos  morais  e  de
honorários  advocatícios  somente  comportam  revisão  em
sede  de  recurso  especial  nas  hipóteses  em  que  se
mostrarem exagerados ou irrisórios.
Precedentes.
6. A distribuição dos ônus sucumbências deve ser pautada
pelo  exame  do  número  de  pedidos  formulados  e  da
proporcionalidade do decaimento das partes em relação a
esses pleitos. Precedentes.
7. Recurso especial não provido.
(REsp  1255315/SP,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  13/09/2011,  DJe
27/09/2011)

No que se refere ao quantum indenizatório, é assente na doutrina
e  na  jurisprudência  que  a  honra  objetiva  da  pessoa  jurídica  deve  ser
compensada segundo parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Cumpre ressaltar que a reparação moral deve ser proporcional à
intensidade da dor  objetiva, que, a seu turno, diz com a importância da lesão
para quem a sofreu. Não se pode perder de vista, porém, que à satisfação
compensatória soma-se também o sentido punitivo da indenização, de maneira
que assume especial relevo, na fixação do quantum indenizatório, a situação
econômica do causador do dano.

O quantum indenizatório de dano moral, portanto, deve ser fixado
em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da
vítima  e  nem  empobrecimento  injusto  do  agente,  devendo  dar-se  com
moderação, proporcional ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos,

Juíza Túlia Gomes de Souza Neves
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às circunstâncias em que se encontra o ofendido, a capacidade econômica do
ofensor e ao conceito social das partes.

Na espécie, tem-se que o valor fixado no provimento de primeiro
grau de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) mostra-se  elevado a
reparar o dano sofrido pela pessoa jurídica.

Assim,  revela-se como  adequado  ao  caso  o  valor  de  R$
200.000,00 (duzentos mil reais), uma vez que a atuação da promovida causou
ofensa  à honra  objetiva  da  empresa  promovente  perante  seus  clientes,
inclusive deverão ser a ponto de ocasionar o encerramento de suas atividades,
tendo em vista a tamanha desproporcionalidade de suas exigências.

2.6 Dos Honorários Advocatícios

No que tange aos honorários advocatícios, o magistrado de piso
os fixou em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ambos em favor da parte vencedora
na ação principal (SAGA) e na reconvenção (AMBEV).

O  promovente  apresentou  em  suas  razões  o  pedido  da
condenação em honorários arbitrados nos termos do art.  20, § 3º do CPC,
tendo  em  vista  o  valor  da  condenação  em  danos  morais,  pugnando  pela
aplicação do patamar de 20% (vinte por cento).

Com efeito, de fato ocorreu a composição da relação processual
e, como tal o demandado vencido, deve suportar o ônus da sucumbência por
incidir o princípio da causalidade.

Segundo tal princípio, quem deu causa ao processo deve arcar
com as despesas processuais e com a verba honorária, na exegese do art. 20
do Código de Processo Civil.

Analisando a matéria vertente, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria
Andrade Nery10 esclarece que:

Pelo  princípio  da  causalidade,  aquele  que  deu  causa  à
propositura  da  demanda  ou  à  instauração  de  incidente
processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra
insatisfatório  para  a  solução  de  algumas  questões  sobre
responsabilidade pelas despesas do processo.

O processo, indiscutivelmente, consumiu considerável tempo dos
advogados, o que autoriza a fixação da verba no patamar de 20% (vinte por
cento)  sobre o valor  da condenação.  Isso,  longe de caracterizar  violação à
razoabilidade ou proporcionalidade, evidencia a tradução de uma remuneração
digna  a  um profissional  que conduziu  os  interesses  de seu constituinte  de
forma exemplar.

10 Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em vigor”, 10 edição revista e
ampliada, atualizado até 01.10.2007, Editora Revista dos Tribunais, pág. 222.
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Assim,  na  esteira  do  §  3º  do  art.  20  do  CPC,  merece  parcial
provimento  o  Apelo  da  Saga  para  que  haja  a  fixação  dos  honorários
advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação na ação
principal, os quais devem ser compensados com o valor dos honorários fixados
na reconvenção.

3. Da Reconvenção

Passando à análise do pedido proposto em reconvenção, assim
decidiu o magistrado:

[…] Com relação ao pleito posto em reconvenção, JULGO
PARCIALMENTE  PROCEDENTE  o  pleito  formulado  pela
COMPANHIA  DE  BEBIDAS  DAS  AMÉRICAS  –  AMBEV,
devendo ser apurada a soma dos valores das notas fiscais
de número […], bem como do contrato de mútuo, acrescida
de  juros  de  mora  de  1% ao  mês  a  partir  da  citação  da
reconvenção  e  corregido  monetariamente  pelo  INPC  a
contar da época do fato, DESCONTADAS dos valores que a
promovente,  reconvinda receberá,  tudo a ser apurado em
liquidação.

Ficam  rejeitados  os  pedidos  quanto  ao  pagamento  dos
objetos  concedidos  em  comodato  no  valor  de  R$
402.721,39,  pelas  razões  acima  expostas,  bem  como  os
vasilhames danificados, no valor de R$ 2.361,65 e as notas
das propagandas, no valor de R$ 9.056,75 […]. 

Nas razões do apelo concernentes ao decidido em reconvenção,
o reconvinte repisa os argumentos no tocante à legalidade da estipulação do
pagamento referente à Assistência Técnica, destacando, ainda que a SAGA é
devedora do montante de R$ 402.720,79 decorrente dos ativos fornecidos pela
AMBEV e  encaminhados  a  terceiros  sem sua  autorização,  bem  como  dos
vasilhames  danificados,  no  importe  de  R$  2.361,65,  fornecidos  a  título  de
comodato.

Analisada  minuciosamente  a  relação  contratual  das  partes  no
presente caso, verifica-se que  neste voto já foi  declarada a ilegitimidade na
cobrança dos valores a título de “Assistência Técnica”, não havendo substrato
ao pedido reconvinte nas mesmas razões fundamentadas acima.

No tocante aos vasilhames e bens fornecidos em comodato, mais
uma  vez,  os  argumentos  levantados  pela  AMBEV  não  se  prestam ao
atendimento da irresignação.

Com efeito, a perícia constatou que houve o encaminhamento dos
vasilhames  e  demais  materiais  de  propriedade  da  BRAHMA para  outra
distribuidora da fabricante,  conforme resposta ao item 13 das perguntas do
promovente, a qual transcrevo integralmente:
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RESPOSTA: A SAGA apresentou à comissão pericial, como
comprovante  de  devolução  dos  vasilhames  e  demais
materiais  de  propriedade  da  BRAHMA,  uma  Declaração
assinada por Inácio Dantas de Azevedo Neto, identificado
pelo  CPF  Nº  421.335.564-00,  informando  que  estava
autorizado pelo Gerente de Serviço do PDV da BRAHMA
(Sr. Giovani Cezar) a retirar os produtos de propriedade da
mesma,  o  que  foi  prontamente  atendido  tendo  sido
comprovada a entrega por meio de notas fiscais de remessa
em  comodato  emitidas  para  uma  outra  distribuidora  da
BRAHMA  denominada  (DISNOL  –  Distribuidora  Currais
Novos Ltda) que, segundo alegação do Assistente Técnico
da Autora, foram emitidas por ordem da BRAHMA.

Ainda nesse viés, os demais produtos fornecidos em comodato
pela distribuidora são empregados especialmente nos revendedores finais, que
por sua vez passaram a permear suas relações jurídicas diretamente com a
fabricante ou com distribuidora diversa legitimada, não existindo elementos que
configurem a pretensão nesse sentido.

Logo, não merece reparos a decisão proferida na reconvenção.

Dessa forma, analisados os pleitos apelatórios, rejeito a preliminar
de sentença extra petita e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo interposto
pela Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV para  reduzir o valor
fixado a título de indenização por danos morais para R$ 200.000,00 (duzentos
mil reais); e  DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo interposto pela SAGA
Distribuidora de Bebidas para fixar os honorários advocatícios no patamar de
20%  (vinte  por  cento)  sobre  o  valor da  condenação  da  ação  principal,
compensando-os com o valor dos honorários fixado na reconvenção, mantendo
inalteradas as demais disposições da sentença.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmº.Sr.  Des.  Leandro  dos  Santos.
Participaram do julgamento, além da Relatora, eminente Dra. Túlia Gomes de
Souza Neves (Juíza convocada, com jurisdição limitada, para substituir a Desª.
Maria  de  Fátima Moraes Bezerra  Cavalcanti),  o  Exmº.  Dr.  Ricardo Vital  de
Almeida (Juiz convocado,  com jurisdição limitada, para substituir o Des. José
Ricardo Porto) e o Des. Leandro dos Santos. Presente à sessão a Exmª. Drª.
Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 01 de
novembro de 2016.

Juíza Túlia Gomes de Souza Neves
RELATORA
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